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De verontrustende maar 
troostrijke wereld van 
iona&rineke 
-  Frank Siera 
 
“Men voelt zich vaak niet in staat iets te 
veranderen, maar we zijn veel machtiger 
dan we denken. De keuzes van een mens 
zijn van grote invloed op de wereld. Wij 
hopen dat het publiek na onze 
voorstelling die kracht ervaart,” aldus 
Rineke Roosenboom. Rineke is de helft 
van het muziektheatergezelschap 
iona&rineke, dat zij vormt samen met 
Iona Daniel. Iona en Rineke zijn schrijvers 
en maken fictief documentair theater, 
zoals ze het zelf noemen. Ze zijn bezig 
om, onder begeleiding van Orkater, in 
een tweejarig traject zich te ontwikkelen 
tot zelfstandig muziektheatergezelschap 
en gaan op 18 november in première met 
hun nieuwe voorstelling Kill All Kids.  
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Het lukt ze als geen ander een fascinerend 
spel met hun publiek te spelen. Ze nemen 
hun publiek mee in een twijfelachtige 
realiteit waarin ze zichzelf voorstellen als 
buitenbeentjes: eerder waren ze leden 
van een sekte, zeer moeilijk opvoedbare 
kinderen en fans van Céline Dion. Naar 
welke wereld nemen ze je mee in Kill All 
Kids? Een gesprek met Iona en Rineke en 
hun teamleden regisseur Alexandra 
Broeder, componist Frank Wienk en 
muzikant Jonathan Bonny.  

 
Iona: “De buitenbeentjes die we nu een 
podium wilden geven waren preppers. 
Mensen die zich zorgen maken om de 
toekomst van de wereld en zich 
voorbereiden op een grootschalige 
noodsituatie, door bijvoorbeeld grote 
voorraden in te slaan. Ze worden zelden 
serieus genomen en wij zijn dan juist 
benieuwd of dat terecht is.” “Ja,” beaamt 
Rineke, “we wilden écht onderzoek doen. 
We hadden van tevoren het idee dat 
preppers zich ook verlekkeren bij het idee 
van een apocalyps. Dat leek ons een 
spannend contrast. Het blijkt dat zij juist 
heel legitieme zorgen om de wereld 
hebben, zoals de angst voor het instorten 
van het financiële systeem. Dat heeft ons 
ook weer aan het denken gezet en de 
inhoud van de voorstelling veranderd.”  
 
“Preppers zijn niet zozeer bang voor de 
zondvloed, maar hebben het verlangen de 
wereld te veranderen vanuit een positief 
idee. In de voorstelling vertelt een 
prepper ons dat het 2 voor 12 is. Het gaat 
mis met de wereld en er moet een 
oplossing komen. Samen met het publiek 
gaan we een gedachte-experiment aan 
om die oplossing te vinden.” 
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Alexandra vertelt over dit gedachte-
experiment. “Je kijkt als publiek niet naar 
acteurs die psychologisch ingeleefd een 
personage spelen, je kijkt naar 
theatermakers die zichzelf spelen en een 
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belangrijke gedachte met het publiek 
delen. Ik hoop dat je het idee hebt bij een 
happening te zijn geweest, een plek van 
samenkomst. Dat zou je natuurlijk over 
iedere voorstelling kunnen zeggen, maar 
ik hoop dat je je als toeschouwer hier nog 
meer onderdeel van de ervaring voelt.” 
 

 
Muzikant Jonathan Bonny en componist Frank Wienk 
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Als reactie op de vraag of ze de oplossing 
hebben gevonden, wordt er gelachen. 
Rineke: “Ergens willen we nog niet alles 
weggeven,” maar Iona vult ironisch aan, 
“vandaar deze titel”. “Als je je instinctieve 
reptielenbrein, dat gefocust is op 
overleven, zou kunnen uitschakelen, kun 
je in het algemeen belang van de wereld 
denken. De beste oplossing voor het 
wereldprobleem zou zijn geen kinderen 
meer te krijgen. Het is een impopulair 
antwoord, maar we kunnen het als mens 
niet op een andere manier oplossen.”  
 
Componist Frank legt uit hoe hij zich tot 
de materie verhoudt: “Ik heb net een kind 
gekregen, dus het is niet iets dat ik graag 
hoor. Ik zit persoonlijk in een heel andere 
levensfase. De mensheid probeert nu nog 
allerlei uitwegen en andere oplossingen te 
vinden, maar zij zeggen: cut the crap, we 
komen gelijk met de allerlaatste maar 
beste oplossing die er is.” Alexandra: “Dat 
twee vrouwen onvruchtbaarheid als 
antwoord formuleren, is van een heel 
andere orde dan de actuele discussie die 

al gevoerd wordt. Dat is ergens 
ongenuanceerd, maar ook spannend.”  
“We hopen dat mensen meekunnen in het 
gedachte-experiment, in plaats van 
denken ‘o, dat zijn gekkies’”, vertelt 
Rineke. “Dat je juist denkt, ‘o, dat kan 
ook! We kunnen zoveel groter denken dan 
het geklooi met spaarlampen!’ Dat 
mensen de positieve kant ervan inzien.” 
Alexandra: “We willen de dystopie 
ombuigen naar een utopie: hoe mooi is 
het om je je voor te stellen dat wij samen 
de laatste mensen zijn? Dat de spelers en 
het publiek samen een eigen wereldje 
vormen en dat er niet altijd maar meer 
hoeft? Daar zit juist een schoonheid en 
een troost in. Ik heb zelf geen kinderen en 
deze voorstelling geeft mij daarin een 
gevoel van bevrijding.” 
 
Jonathan, de muzikant, vertelt: “Dat 
wereldje wordt ook gecreëerd door de 
muziek. Je hoort mysterieuze geluiden en 
klanken die je nooit eerder hebt gehoord. 
De muziek helpt om mee te gaan in een 
wereld van fantasie.” Iona: “Onze 
tekstwereld is erg gebaat bij de kracht van 
muziek. Muziek heeft iets dat tekst niet 
heeft en andersom.” 
 

 
v.l.n.r. Iona Daniel, Jonathan Bonny, Frank Wienk, Rineke 

Roosenboom © Nichon Glerum 

“Muzikaal gezien zijn we vertrokken 
vanuit de vraag, wat wil je horen als het 
einde van de wereld heeft 
plaatsgevonden,” legt Frank uit. “De 
setting heeft iets weg van een 
laboratorium met veel spullen en daarin 
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kwamen mijn muzikale ideeën goed van 
pas. Voor mij was het proces ook een echt 
onderzoek. Zo ben ik gaan 
experimenteren met speakers. In de 
voorstelling hoor je nu ontmantelde 
speakers als instrumenten: als je de huls 
ervan af haalt en lage tonen uitzendt, 
hoor je de tonen niet maar trilt de speaker 
wel. Als je daar dan weer objecten inlegt, 
gaan die ratelen en een eigen geluid 
produceren. Ik heb niet zozeer vaste 
composities gemaakt, maar een 
geluidswereld gecreëerd die goed bij de 
voorstelling past.”  
 
Jonathan: “Daar ga ik vervolgens in de 
repetities weer mee aan de slag: welke 
sound past het best bij welke tekst?” 
Frank: “Jonathan en ik zijn allebei 
slagwerker, maar werken ook veel met 
elektronica én zijn allebei graag als 
makers betrokken bij het creatieproces.” 
Iona: “Dat is nodig, want we blijven tot 
het einde sleutelen.”  
 
Alexandra: “We zijn nu vooral bezig met 
voorbij de oplossing denken. Hoe krijgen 
we het publiek mee in een 
ongenuanceerd statement?” “En hoe 
creëren we dat familietje van publiek en 
spelers: wat als wij de laatsten op de 
wereld zijn?” benadrukt Rineke. “Met Kill 
All Kids willen we echt een verbinding 
creëren.”  
 
Kill All Kids is van 10 november t/m 21 
december door het hele land te zien. Zie 
voor meer informatie www.orkater.nl of 
www.ionarineke.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Het gezelschap iona&rineke maakt fictief documentair 
theater waarin feit en fictie elkaar aftroeven. Schrijvers 
Iona en Rineke staan zelf op de vloer, ieder project 
aangevuld met andere muzikanten. Voor dit project is 
dat Jonathan Bonny. Ze debuteerden in 2016 bij 
Orkater/De Nieuwkomers met Rumspringa en werden in 
2018 geselecteerd voor de nieuwe makers-regeling van 
het Fonds Podiumkunsten. In een traject van twee jaar 
ontwikkelen zij zich onder begeleiding van coproducent 
Orkater tot een zelfstandig muziektheatergezelschap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandra Broeder studeerde in 2003 af als 
theatermaker aan de Toneelacademie Maastricht. Vanaf 
2007 begon zij met het maken van voorstellingen, 
waarin uitsluitend kinderen meespelen. Voorstellingen 
waarin de (machts)verhoudingen tussen kinderen en 
volwassenen een terugkerend thema zijn en waar een 
vleugje horror altijd in de lucht hangt. Ze won het Prins 
Bernhard Cultuurfonds Theater Stipendium, de Erik Vos 
Prijs, en een Zilveren Krekel voor haar werk. Haar 
stukken worden in binnen- en buitenland gespeeld.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank Wienk is opgeleid als klassiek slagwerker aan het 
Utrechts Conservatorium. Hij speelde onder meer bij 
Kyteman en Eefje de Visser en maakt deel uit van 
Slagwerk Den Haag. Hij componeerde de muziek voor de 
voorstelling Happiness (2016) van het dansgezelschap 
Club Guy & Roni. Solo werkt hij onder de naam 
Binkbeats en verwierf hij wereldwijd bekendheid door 
zijn Beats Unravelled serie bij het fameuze Boiler Room. 
Hij speelde shows in de Royal Albert Hall, Eurosonic 
Noorderslag, Le Guess Who? en het Concertgebouw.   

http://www.orkater.nl/
http://www.ionarineke.nl/

